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KONINKRYK      LES 26 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 

Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  

 

2 UITWISSELING (20 minute)                    [STILTETYE] 

PSALM 101, 103, 104 en 107 

 

Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die aangewese Bybelgedeeltes geleer het 

(Psalm 101, 103, 104 en 107). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder 

ingaan op wat hy deel nie.  

 

3 
MEMORISERING (5 minute)            [GOD SE MAJESTEIT]  

(2) 1 KRONIEKE 29:11  

 

Herhaal twee- twee: 

(2) God is majestueus. 1 Kronieke 29:11. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort 

aan U, ja alles in die hemel en op die aarde  Aan U, Here behoort die heerskappy; U is bo alles verhewe.   

  

4 BYBELSTUDIE (85 minute) [DIE BRIEF AAN DIE ROMEINE] 

ROMEINE 7:1-13 
 

Inleiding.  
Bevrying van slawerny aan die wet is noodsaaklik vir die regverdiging en die heiliging. 

In Romeine 3 en 4 toon Paulus aan dat mense noodsaaklik bevry moet word van die slawerny aan die wet ten einde 

deur God regverdig verklaar te word.  
 

In Romeine 6 en Romeine 7:1-6 toon Paulus aan dat mense noodsaaklik bevry moet word van die slawerny aan die wet 

ten einde voor God ‘n heilige lewe te lei.  
 

In Romeine 7:7-25 toon Paulus die voordele en die effek van die morele wet aan.  
 

Bevryding van die slawerny aan die wet is noodsaaklik, nie omdat daar iets verkeerd is met die wet nie, maar omdat 

mense die wet verander het in ’n manier (instrument) vir die regverdiging en die heiliging voor God. Bevryding van die 

wet is noodsaaklik, omdat die wet geen mens kan regverdig of heilig maak nie! Die wet kan ’n mens alleen ’n kennis 

oor die sonde gee, sy verdorwe natuur laat ervaar en hom oortuig hoe verdorwe (sondig) hy is.  
 

Die posisie van ’n Christen met betrekking tot die sonde, tot die wet en tot die genade.  

In Romeine 6 beskryf Paulus die posisie van die Christen met betrekking tot die sonde. Hy sê dat ’n Christen vry is van 

die slawerny aan die sonde en die mag van die sonde. Maar hy sê ook dat die feit dat ’n gelowige in Jesus Christus uit 

God se genade en deur sy geloof geregverdig is hom nie die vryheid gee om aan te hou met sonde te doen of in sonde te 

bly lewe nie! Die toestand (posisie) van die regverdiging uit genade en deur geloof moet en sal lei tot die toestand 

(posisie) van heiliging (heiligmaking of heilig lewe)! 
  

In Romeine 7 beskryf Paulus die posisie van die Christen met betrekking tot die wet. Hy sê dat ’n Christen vry is van 

die gebondenheid aan die wet (as ’n middel tot die regverdiging en die heiliging). Hy illustreer en bevestig die waarheid 

dat ’n Christen nie langer “onder die wet”, maar “onder die genade” staan (Romeine 6:14). Hy beskryf die gevolge van 

hierdie verandering van ’n verhouding tot die wet tot ’n verhouding tot Jesus Christus. Voorheen het die mens “onder 

die wet” vrugte vir die dood gedra, maar nou dra die Christen “onder die genade” vrugte vir God.  
 

Die wet in die brief aan die Romeine. 

In die brief aan die Romeine verwys die woord “die wet” in absolute sin na die regverdige en heilige eis van God dat 

alle mense op die aardie 100% volmaak regverdig en heilig moet wees ten einde verlos (gered) te word en alle sonde 

van alle mense 100% volledig gestraf moet word. Die wet is God se volmaakte regseis en God se absolute voorwaarde 

vir verlossing (sien Romeine 10:5)! 
  

In ’n algemene sin verwys “die wet” na die regverdige en heilige eis of vereiste van God (dit wil sê, die regseis van 

God) wat in die morele wette, die seremoniële (rituele) wette en die burgerlike wette van Israël geskrywe staan, maar 

veral soos hierdie wette deur die godsdienstige leiers van Israël uitgelê is en in hul godsdienstige tradisies (tot minstens 

613 menselike wette) uitgebrei is.  
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• Die morele wette (die Tien Gebooie) het die mense gedurende die Ou-Testamentiese periode geleer dat God van 

hulle eis dat hulle regverdige en heilige lewens teenoor God en ander mense moes lewe.  

• Die seremoniële wette (met betrekking tot heilige plekke, heilige ampte, heilige tye en heilige handelinge) het die 

mense gedurende die Ou-Testamentiese periode geleer hoe hulle tot God kon nader, Hom kon aanbid en Hom kon 

dien.  

• Die burgerlike wette (met betrekking tot konings en regters, die strafwette en die vergoedingswette) het die mense 

gedurende die Ou-Testamentiese periode geleer hoe hulle moes funksioneer as God se teokratiese volk tussen die 

ander heidense volke.  
 

In Rome het die Jode nog steeds wetlik “onder die wet” geleef.  En daar was ’n minderheid van Christen bekeerlingen 

vanuit die Jodedom (en ’n aantal proseliete) wat nog emosioneel “onder die wet” geleef het. Hulle het opgegroei met 

die wet van Moses (die morele, seremoniële en burgerlike wette) as norm.  
 

Hierdie situasie het spanning veroorsaak tussen die Joodse Christene wat met die wet opgegroei het en die nie-Joodse 

Christene wat sonder die wet opgegroei het. Daar was ook spanning tussen die Joodse Christene onderling, omdat hulle 

besef het dat hulle nie in staat was om die wet te hou nie, selfs al het hulle dit probeer doen (sien Romeine 8:7-8)! 

Omdat hulle religieus en emosioneel “onder die wet” geleef het, was hulle “slawe of krygsgevangenes van die wet van 

Moses” selfs nadat hulle Christene geword het. 
  

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeinen 7:1-13 saam bestudeer.  

Laat elke groeplid om die beurt één vers uit die Bybelgedeelte voorlees.  
 

STAP 2. ONTDEK.                       WAARNEMINGS 

Oorweeg. WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE IS VIR MY BELANGRIK?  

Of: WATTER WAARHEID IN HIERDIE GEDEELTE RAAK MY VERSTAND OF MY HART? 

Skryf neer. Ontdek een of twee waarhede in hierdie Bybelgedeelte wat jy begryp. Dink daaroor na en skryf jou 

gedagtes neer in jou Bybelstudie notaboek.  

Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en neer te skryf, laat hulle in die kring  

beurte kry om te vertel wat hulle ontdek het.  

Die volgende is voorbeelde van ontdekkings. Waarskynlik sal die groeplede ander ontdekkings maak as hierdie. 
 

7:1-6 

Ontdekking 1. Paulus toon aan dat die wet onvoldoende vir die regverdiging en die heiliging is.  
 

Paulus leer die posisie van die Christen ten opsigte van die wet. Hierdie gedeelte is ’n illustrasie en bevestiging van die 

posisie in Romeine 6:14, “Julle staan nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die genade.” Paulus toon die 

gevolge van die verandering van ons verhouding tot God toe ons nog “onder die wet” was en “nou dat ons onder die 

genade val”.  
 

 (1) In Romeine 7:1 redeneer Paulus dat die wet alleen van krag is (gesag het)  

       solang ’n mens nog leef.  

Jode, Joodse Christene en proseliete te Rome wat “onder die wet” wou lewe en leef, was verplig om die wet volmaak 

(100%) te gehoorsaam (Galasiërs 3:10; Jakobus 2:10). Solank hulle “onder die wet” geleef het, heers die wet 

genadeloos oor hulle. Die gesag en die heerskappy van die wet was egter bedoel om tydelik te wees, vir solank mense 

geleef en “onder die wet” geleef het (Galasiërs 3:23 - 4:7).  
 

 (2) In Romeine 7:2-4a redeneer Paulus dat wanneer ’n mens gesterf het,  

       die wet geen gesag meer het nie.  

Die verhouding van ’n mens met die wet is soos ’n huweliksverhouding. Solank beide huweliksmaats lewe, is hulle 

gebonde aan die huwelikswet. Maar wanneer ’n huweliksmaat sterf, dan is die andereen heeltemaal vry van die 

huwelikswet en mag hy of sy ook weer trou.  
 

Op hierdie selfde manier, wanneer ’n mens sy verhouding met die wet beëindig, is hy vry om in ’n nuwe verhouding, 

naamlik tot Jesus Christus, te begin. Uit respek vir die Jode sê Paulus nie dat “die wet gesterf het nie”, maar dat “die 

mens m.b.t. die gesag en die heerskappy wat die wet vroeër gehad het, gesterf het. Paulus pas hierdie waarheid toe op 

die verhouding van ’n Christen tot die wet.  
 

Deur die letterlike dood van Jesus Christus en die geestelike dood van Christene met Jesus Christus (Romeine  

6:3-4a), is Christene “dood met betrekking tot die sonde” (Romeine 6:2). Dit wil sê, is Christene vry gemaak van “die 

skuld, straf en mag van die sonde”. Hulle het afstand gedoen van hul trou aan hul sondige natuur en het “nee” gesê teen 

die verleidings en bekoringe van die sondige wêreld (Kolossense 3:3).  
 

Deur die letterlike dood van Jesus Christus en die geestelike dood van Christene met Jesus Christus, het Christene ook 

“gesterwe met betrekking tot die wet” (Romeine 7:4a). Dit wil sê, hulle is vry gestel van “die gesag en die heerskappy 

van die wet as God se regseis en van die wet soos uitgedruk in die wet van Moses” ten einde nie meer te behoort en 

beheers te word deur die wet nie, maar te behoort en beheers te word deur Jesus Christus. Hulle het afstand gedoen van 
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hul pogings om deur die nakoming van die (morele, seremoniële en burgerlike) wette geregverdig (vrygespreek) te 

word, omdat Jesus Christus vir al hul sondes gestraf is en die hele wet in hul plek vervul het.  
 

Wanneer Christene ’n nuwe verhouding met Jesus Christus begin, beëindig hulle hul vorige verhouding tot hul sondige 

natuur, tot die wet van God (sy regseis) en tot die wet van Moses (as ’n middel om geregverdig te word).  
 

 (3) In Romeine 7:4b-5 leert Paulus dat mense onder die wet vrug dra vir die dood,  

      maar dat mense onder die genade (dit wil sê, Christene) vrug  dra vir God. 

Mense wat beheers word deur hul sondige natuur en die sondige verlangens wat die wet in hulle opwek, dra vrug vir die 

dood. Maar mense wat vir die wet (die regseis van God) gesterwe het en met Christus opgewek is, dra vrug vir God 

(sien Galasiërs 5:22-23). 
 

Christus leef sy nuwe (opstandings)lewe in Christene (Galasiërs 2:20). Terwyl mense wat vroeër “onder die wet” 

gelewe het nie kon lewe nie, wil, kan en sal Christene nou die nuwe (opstandings)lewe met Christus en vir Christus 

lewe (Kolossense 3:3: 1:16). Christene is nie langer onder die voogdyskap (gesag en heerskappy) van die wet (die 

regseis van God soos uitgedruk in die wet van Moses) nie, maar behoort nou aan Jesus Christus en is onder die gesag en 

koningskap van Jesus Christus (Galasiërs 3:23 - 4:7).  
 

 (4) In Romeine 7:6 leer Paulus  

      dat Christene in nuutheid van die Gees en nie meer in oudheid van die letter dien nie. 

Solank mense “in die vlees” lewe, dit wil sê, vóór hul wedergeboorte, word hulle deur die wet (as God se regseis 

uitgedruk in die wet van Moses) gebind en lewe hulle “onder die wet”. Hulle dien dan “in oudheid van die letter (die 

geskrewe wet)” en probeer geregverdig en geheilig te word deur die wet (van Moses) te na te kom.  
 

Maar mense wat bevry is van die wet (as God se regseis) “dien in nuutheid van die Gees.” Hulle is “onder genade” 

(Romeine 6:14). Hulle besit “die staat van geregtigheid en die staat van heiligheid” uit God se genade en deur hul 

geloof in Jesus Christus. Hulle het nie langer die geskrewe wet as “’n voog” oor hulle nie, maar het die Heilige Gees in 

hulle (die Gees van Christus wat met gesag as Koning oor hulle heers)(sien Jeremia 31:33; Esegiël 36:27). 
 

 

7:7-13 

Ontdekking 2. Paulus toon uit sy eie ervaring waartoe die wet in staat is. Die morele wet 

produseer kennis, ervaring en oortuiging van sonde. 
 

Die morele wet (byvoorbeeld die Tien Gebooie) is alleen in staat om bose begeertes (sondige verlangens) in die sondige 

natuur op te wek (Romeine 7:5) en maak ’n mens bewus van hoe verdorwe sy sondige natuur is. Die morele wet kan 

hom nie voor God regverdig (vryspreek) nie en ook nie maak dat hy voor God heilig gaan lewe nie. Inteendeel verskaf 

die morele wet hom alleen kennis, ervaring en oortuiging van sy sondes (dit wil sê, van sy gebrek aan geregtigheid en 

van sy gebrek aan heiligheid)! 
 

Vergeet nie dat die woord “sonde” beteken:  

• “die doel van God in jou lewe te mis” (sie Spreuke 19:2) 

• “aan God se volmaakte standaard vir die lewe (die geregtigheid van Jesus Christus) tekort te skiet” (Romeine 3:23) 

• “God se regverdige vereiste (om 100% regverdig en 100% heilig te wees) te oortree” (Romeine 4:15) 

• “teen God en God se manier van lewe  te rebelleer” (Jesaja 1:2-4) 

• “God se waarheid en Woord te verdraai” (2 Korintiërs 2:17; 4:2) 

• en uiteindelik “nie in Jesus Christus te glo nie” (Johannes 16:9; sien Hebreërs 4:2). Jesus Christus is die Enige wat 

ons geregtigheid, heiliging en verlossing kan wees)(1 Korintiërs 1:30)!  
 

 (1) In Romeine 7:7-8 redeneer Paulus  

      dat die wet kennis van sonde produseer.  

Mense moet bevry word van hulle drang om te steun op die wet vir hul regverdiging en heiliging, omdat die wet nie 

geregtigheid en heiligheid kan produseer nie! Om die wet te probeer hou, lei alleen tot die ervaring dat jy sonde doen en 

die wet nie kan hou nie. Dus die wet kan alleen kennis van sonde en ’n diepe oortuiging dat jy sondig is, produseer.  
 

Die morele wet is nie sondig nie – dit mis nie God se doel of bedoeling nie! Die morele wet het beslis ’n doel en nut – 

dit leer mense wat (in God se oë) “sonde” is. “Sonde” is alles wat God se doel (bedoeling) mis, alles wat God se grense 

(morele wette) oortree en alles wat God se waarheid (Woord) verdraai. Sonde is selfgenoegsaam lewe in 

onafhanklikheid van die God van die Bybel! Sonde is om nie in Jesus Christus te glo nie.  
 

Paulus sou die begeerte nooit as ’n sonde ervaar (beskou) het sonder die tiende gebod: “Jy mag nie begeer (verkeerde 

verlangens koester)” nie (Romeine 7:7). Sonder die morele wet (die Tien Gebooie) is die sonde “dood”, dit wil sê, 

sonder die morele wet bly die sonde in die sondige natuur van die mens onaktief. Kennis van die morele wet wek die 

sondige natuur in die mens tot lewe en wek alle vorms van sondige verlangens in hom op (Romeine 7:8).  
 

  



© 2018 DOTA. Handleiding 11 Les 26. Romeine 7:1-13  4 

(2) In Romeine 7:9-11 redeneer Paulus  

      dat die wet die dood produseer.  
 

“Sonder die wet” dink die mens dat hy lewe.  

Solank mense nie rekening hou met God se wet (wat geskrywe staan in die Bybel of in hul harte), besef hulle nie wat 

“sonde” in God se oë is nie.  

• Hulle dink dat hulle “lewe” en hulle lewe wel fisies, psigies, intellektueel en sosiaal, maar nie geestelik nie!  

• Hulle lewe alleen in verhouding tot die geskape wêreld, maar los van ’n persoonlike verhouding met die Skepper 

(die God van die Bybel).  

• Hulle lewe alleen in ooreenstemming met wat mense dink, maar nie in ooreenstemming met wat God geopenbaar het 

nie.  

• Hulle lewe soos hulle self besluit, maar nie soos God wil nie.  

• Hulle lewe onverstoord in die waan dat hulle “goed, regverdig en selfgenoegsaam” is.  

• Hulle lewe onafhanklik van die God van die Bybel en dink dat hulle niemand nodig het nie.  

• Hulle lewe onbewus dat hulle ’n verderflike natuur het.  

• Hulle lewe onbevrees (onverskillig) vir God se straf oor die sonde (sien Romeine 3:19-20)!  

• Hulle weet nie hoe God wil dat hulle moet en kan lewe nie (sien Romeine 13:8-10). 

• Hulle weet nie hoe hulle sonde in al sy vorms op die aarde kan/moet beteuel nie (sien 1 Timoteüs 1:9-10) (Romeine 

7:9a).  
 

“Met die wet” sterf die mens.  

Maar nadat die morele wet deur God in die heilsgeskiedienis geopenbaar is en aan die verbond toegevoeg is (Galasiërs 

3:17,19) en mense rekening met God se wet begin hou het, word hul sondige natuur ’n verskriklike tiran in hul liggaam 

en ’n beangstigende werklikheid in hul gewete. Hoe meer mense probeer om die wet te hou, des te meer ervaar hulle 

totale morele en geestelike verdorwenheid (Romeine 7:14-15). Wanneer mense met die wet van God rekening gaan 

hou, “sterf” hulle, dit wil sê, hul gewaande toestand van “goedheid, geregtigheid en selfgenoegsaamheid” kom dan tot 

’n einde! Dan sterf hulle valse gevoel van veiligheid en kom hulle in ’n toestand van ellende en angs vir die ewige 

verdoemenis (Romeine 7:9b). 
 

Die wet vóór die sondeval.  

Vóór die sondeval het God sy wet aan Adam gegee (Genesis 2:15-17): die mens moes sorg dra vir God se skepping en 

uit vrye wil lewe binne die deur God gegewe grense. As Adam hom aan God se wet (God se regverdige en heilige 

regseis) gehou het, sou hy (in God se oë) regverdig gebly het. Maar omdat hy hom nie aan God se wet gehou het nie, 

het hy gesterf. Sowel Levitikus 18:5 as Romeine 10:5 verwys na “lewe” as “om die ewige lewe te behou” alleen as ’n 

mens God se wet hou, dit wil sê, as ’n mens volkome regverdig en heilig bly! Die bedoeling van God se wet aan Adam 

was dat hy die staat van geregtigheid en die ewige lewe sou behou (en nie verloor nie) (Romeine 7:10a). Maar die hou 

van die ewig lewe was maar eenmaal in God se heilsgeskiedienis moontlik, naamlik vóór die sondeval!  
 

Die wet ná die sondeval.  

Na die sondeval kan die wet van God nie meer die geregtigheid (in God se oë) en die ewige lewe in stand hou (bewaar, 

voortsit en sekerlik nie gee nie), omdat die mens in die staat van ongeregtigheid en die dood (geestelike, fisiese en 

ewige dood) geval het! Ná die sondeval kan die wet van God geen mens meer regverdig maak of die ewige lewe gee 

nie!  
 

Ná die sondeval het God uit sy genade eers sy mense uit hul slawerny en ellende verlos (gered) en daarna pas sy wet 

(die Tien Gebooie) gegee om sy mense te leer hoe hulle as sy verloste volk op die aarde kon lewe (Eksodus 20:1-2). Ná 

die sondeval maak God sy (morele) wet dus tot die reël en standaard vir hoe God wil hê dat sy mense as sy verloste 

volk sou moet lewe. 
 

Nietemin was daar altyd mense (byvoorbeeld die Fariseërs) wat bly glo het dat hulle in God se oë geregverdig en 

geheilig sou word deur die wet (so goed moontlik) te hou. Die sondige natuur in die mens mislei die mens sodat hy dink 

dat die wet hom nog steeds kan regverdig en heilig.  
 

Hoe sou God se wet, wat te alle tye 100% gehoorsaamheid van mense eis, ’n mens kan regverdig wat al éénmaal aan 

God se wet ongehoorsaam was (Jakobus 2:10; Galasiërs 3:10)?  
 

Ná die sondeval van die mens het dit duidelik geword dat nie alleen die regverdiging deur die werke van die wet 

volkome onmoontlik geword het nie, maar ook ’n heilige (gehoorsame) lewe volgens die (morele) wet van God 

volkome onmoontlik geword het! In teendeel het die wet van God die instrument geword om mense te bring tot kennis 

van wat “sonde in God se oë” is en tot ’n diepe oortuiging van die verdorwenheid van hul sondige natuur en van hul 

toestand van “geestelik dood” (Romeine 7:10b-11). Die wet het God se middel geword om mense daarop te wys dat 

hulle geestelik dood is, dat hulle liggaamlik sal sterf en tot die ewige dood (die hel) verdoem is (Johannes 3:18,36) – 

kortom: dat hulle volkome verlore is en ’n Verlosser buite hulself nodig het!  
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(3) In Romeine 7:12-13 kom Paulus tot die gevolgtrekking dat die wet “goed” is,  

      maar nie ’n instrument is wat “goed” kan voortbring nie!  

Hoewel die wet (die morele wet van God) op homself “heilig, regverdig en goed” is (Romeine 7:12), kan die wet nie 

heiligheid, geregtigheid en goedheid in mense voortbring nie (sien Romeine 7:8). In plaas van om ’n instrument te wees 

wat lewe voortbring, het die wet ’n instrument geword wat die sondige natuur in die mens opwek om die dood voort te 

bring! Die wet veroorsaak dat mense gaan besef dat hulle geestelik en moreel “dood” is. Die wet maak dat hul geloof in 

hul eie geregtigheid en ook hul valse gevoel van veiligheid (sekuriteit) “sterf” (Romeine 7:13a)!  
 

Die wet maak “die sonde uitermate sondig” (Romeine 7:13b). Die wet maak dat mense baie pynlik gaan besef hoe groot 

sondaars hulle eintlik is en hoe ongeestelik en immoreel hul menslike natuur is. Die wet het “’n spieël” geword waarin 

mense hul totale geestelike en morele verdorwenheid kan sien en gaan besef (sien Romeine 3:20). Die morele wet bring 

die uitermate sondigheid van hul menselike natuur na bo. Die geestelike en morele suiwerheid van God se gebooie 

maak dat die geestelike en morele verdorwenheid van die sondige natuur van die mens nog duideliker uitstaan (sien 

Romeine 5:20)! God se bedoeling met die wet is om aan mense te toon hoe onregverdig en onheilig hulle in werklikheid 

is! Omdat die wet alleen maar ’n instrument is wat die sonde openbaar en die sondige natuur in die mens aktiveer, kan 

die wet nooit ’n instrument (middel) wees om die mens in die oë van God te regverdig (red, verlos) nie!  
 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 

Oorweeg. WATTER VRAAG UIT DIE BYBELGEDEELTE SOU JY AAN DIE GROEP WIL STEL? 

Kom ons probeer om so veel as moontlik waarhede in Romeine 7:1-13 te begryp en vrae te stel oor dit wat ons nog nie 

begryp nie.  

Skryf neer. Formuleer jou vraag so duidelik moontlik deur gebruik te maak van vraagwoorde (wie? wat? waarom? 

hoe?) en skryf jou vraag in jou notaboek. 

Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en hulle vraag neer te skryf, laat hulle 

elkeen ’n beurt kry om hulle vraag te lees.  

Bespreek. Bespreek so veel moontlik van hierdie vrae met mekaar.  

Die volgende is voorbeelde van vrae en aantekeninge wat die beantwoording kan vergemaklik. 
 

7:7 

Vraag 1. Wat is die sonde van die begeerte (die koester van verkeerde verlangens)?  

Aantekeninge.  
 

“Begeer” (Grieks: epithumia) beteken positief “intense verlange na die goeie” (1 Tessalonisense 2:17), maar beteken 

meestal negatief “verlange na iets wat verbode is”. Verbode verlangens in die Bybel is:  

• seksuele verlangens na mense buite die Bybelse huwelik (wellus, hartstogtelike begeerte)(1 Thessalonisense 4:5) 

• dwase en skadelike begeertes (1 Timoteüs 6:9) 

• misleide begeertes (Grieks: tas epithumias tés apatés) (Efesiërs 4:22) 

• wêreldse begeertes (Titus 2:12) 

• onreine begeertes van onsedelike en kriminele handelinge (2 Petrus 2:7-10).  
 

Daar is geen verskil tussen “sonde” en “begeerte” nie. Die wet van God bring alle derglike verkeerde begeertes in die 

menslike hart aan die lig (sien Markus 7:20-23). Sonder die morele wet (die Tien Gebooie) sou mense nie geweet het 

dat derglike begeertes “sondig” is nie en sou hulle nie bewus gewees het van die verborge bron van sonde in hul 

menslike natuur nie. Wanneer mense bewus word van sulke verkeerde begeertes in hul hart, begin hulle besef dat hul 

menslike natuur verdorwe is, dit wil sê, dat die mens van nature God se doel mis en God se wil weerstaan. So raak 

steeds meer mense oortuig dat hul menslike natuur verdorwe is.  
 

Om te begeer is ’n oortreding van die tiende gebod, “Jy mag nie begeer nie!” (Exodus 20:17). Daar is verskillende 

voorbeelde van begeer in die Bybel:  

• Eva het die vrug van die verbode boom begeer (Genesis 3:6).  

• Die broers van Josef het sy posisie in die gesin begeer (Genesis 37:4).  

• Akan het die geplunderde kostbaarhede van Jerigo begeer (Josua 7:21).  

• Agab het die wyngaard van Nabot begeer, dit wil sê, die besitting van ’n ander (1 Konings 21:1).  

• Amnon het ’n vrou begeer wat nie van hom was nie (2 Samuel 13:1).  

• Absalom het die troon van David begeer (2 Samuel 15:1f).  

• Ananias en Saffira het invloed/status in die christelike gemeente begeer (Handelinge 5:1f).  

• Simon het begeer om die Heilige Gees (deur handoplegging) aan ander te kon gee (Handelinge 8:17-20). In sy oë 

was dit ’n soort magiese mag.  

• Demas het die teenswoordige wêreld begeer (liefgekry) (2 Timoteus 4:10).  

• Mense begeer dinge wat hulle in winkels nie kan koop nie of wat van ander is (1 Johannes 2:16).  

• Diotrefes het die hoogste posisie in die christelike gemeente begeer (3 Johannes).  
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7:8 

Vraag 2. Wat is het verskil tussen die stellings:  

- “waar geen wet is, is ook geen oortreding (sonde) nie” (Romeine 4:15),  

- “sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie” (Romeine 5:13)  

- “sonder die wet is die sonde dood” (Romeine 7:8)?  
 

Aantekeninge: In die brief aan die Romeine gebruik die apostel Paulus die woord “wet” in verskillende betekenisse. In 

die algemeen is “die wet” God se regverdige en heilige eis (vereiste, regseis) dat alle mense van het begin tot het einde 

van hul lewe volledig en volmaak regverdig en heilig moet wees, en dat alle sonde (oortredings) van mense volledig 

gestraf moet word. Die wet is God se reël, verpligting, voorwaarde vir volledige verlossing, ongeag of hierdie wet 

alleen bestaan as geskryf op die harte van mense of geskryf in die Bybel. Die wet is God se geestelike en morele 

standaard waaraan alle rasionele skepsels moet voldoen. Die wet is God se absolute standaard vir sowel die 

regverdiging as die heiliging.  
 

Die wet veroordeel elke gebrek aan konformiteit aan volmaakte gehoorsaamheid en volledige heilige lewe. Galasiërs 

3:10 sê, “Daar rus ’n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie.” En 

Jakobus 2:10 sê, “As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die  

gebooie.”  
 

Deur drie negatiewe stellings te poneer, benadruk Paulus die positiewe. Paulus sê dat die wet altyd al aan mense getoon 

het dat hulle sondig is en dat God hulle vir hul sondes veroordeel. Maar hierdie drie stellings praat oor verskillende 

aspekte van die wet en word nou afsonderlik uitgelê.  
 

 (1) Romeine 4:15. Die verhouding van die wet tot die veroordeling (verdoemenis) van elke individu.  

Negatief: “Waar daar nie ’n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet (sonde) nie.”  

Posisief: “Waar daar ’n wet is, is daar ook oortreding van die wet (sonde)”.  

“Die wet” is hier God se regverdige regseis (vereiste): naamlik, dat alle mense volmaak regverdig en heilig moet wees 

en dat alle sondes gestraf moet word. 

Daar is nooit en nêrens die geval dat daar geen wet is nie en dus geen oortreding is nie!  

Dus, altyd en oral waar die wet (die regseis van God) bestaan, bestaan daar oortreding.  
 

Paulus praat oor “die wet as God se absolute vereiste vir die regverdiging.” Die wet staan op die hart van elke mens 

geskryf (Romeine 2:15) en staan ook swart op wit in die Bybel geskryf (Romeine 2:17-24). Omdat geen mens in die 

menslike geskiedenis sonder die wet is nie, word die oortredings (sondes) van elke mens in berekening gebring 

(Romeine 2:6) en sal elke mens geoordeel word volgens die wet wat hy besit (Romeine 2:12). Waar die wet ook 

bestaan, bring die wet God se toorn te weeg (Romeine 4:15a). Die wet vereis absolute gehoorsaamheid. Omdat geen 

mens (behalwe Jesus Christus) die wet volkome gehou het nie en ook nie kan hou nie, wordt elke mens veroordeel 

(verdoem) as ’n sondaar. As daar ’n mens sou bestaan wat die wet volkome en volmaak sou kon hou, sou hy deur God 

geregverdig word en sou hy die ewige lewe beërwe. Maar dit was alleen moontlik vóór die sondeval (Genesis 2:15-17; 

sien Levitikus 18:5; Romeine 10:5).  
 

Maar omdat alle mense die wet besit en geen mens die wet (volmaak) gehou het nie, “kan niemand hom verweer nie en 

is die hele wêreld strafwaardig voor God” (Romeine 3:19). Die wet is God se absolute voorwaarde vir die regverdiging 

en sy absolute standaard vir straf. Die wet bring dus alleen God se toorn oor alle mense!  

Die nadruk in Romeine 4:15 lê op die individuele verantwoordelikheid.  
 

 (2) Romeine 5:13. Die verhouding van die wet tot die verdoemenis van die hele menslike geslag.  

Negatief: “Sonde word nie toegereken as daar nie ’n wet is nie.”  

Positief: “Sonde word toegereken as daar ’n wet is.”  

“Die wet” is hier die geskrewe wet van Moses (die morele wet, seremoniële wet en burgerlyke wet) alleen in die 

periode tussen Adam en Moses. Alle mense wat vóór Moses geleef het, het nie die geskrewe wet van Moses gehad nie. 

Daarom is hulle ook nie veroordeel vir die oortreding van die geskrewe wette van Moses nie.  
 

Nogtans het al hierdie mense tussen Adam en Moses tog gesterf! Omdat die dood die loon van die sonde is (Romeine 

6:23), bewys dit dat alle mense tussen Adam en Moses deel gehad het aan een of ander sonde. Omdat hulle die wet van 

Moses nie besit het nie, is hulle ook nie vir hul persoonlike oortredings van die wet van Moses met die dood gestraf nie.  
 

Vir wie se oortreding van die wet verdien hulle dan wel om veroordeel en (met die dood) gestraf te word? Die enigste 

moontlike gevolgtrekking is dat hulle veroordeel en (met die dood gestraf) is vir die oortreding van die één wet wat God 

aan Adam gegee het vóór die sondeval van die mens (Genesis 2:15-17)! God beskou Adam as die verteenwoordiger en 

hoof van die hele menslike geslag. Toe Adam gesondig het en met die dood gestraf is, is die hele menslike geslag in 

solidariteit (verbondenheid) met hul verteenwoordiger (Adam) veroordeel (verdoem) en (met die dood) gestraf 

(Romeine 5:12,17a,18a,19a; 1 Korintiërs 15:22)!  
 

Hoewel alle mense tussen Adam en Moses seker persoonlik gesondig het, is hulle nie vir hul persoonlike oortredings 

van die geskrewe wet van Moses gestraf nie, omdat hulle die geskrewe wet van Moses nog nie gehad het nie. Hulle is 

dus veroordeel en gestraf vir die één wet wat Adam oortree het (Genesis 2:15-17)!  
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Die nadruk in Romeine 5:13 lê op Adam se verteenwoordigende verantwoordelikheid!  
 

 (3) Romeine 7:8. Die verhouding van die wet tot die aktivering van die sonde  

      en die ervaring van verdorwenheid.  

Negatief: “Sonder die wet is die sonde dood.”  

Posisief: “Met die wet, kom die sonde tot lewe (word die sonde geaktiveer).”  

“Die wet” is hier die morele wet (die Tien Gebooie).  

’n Ander manier om dieselfde te sê, is: “Die sonde kry sy krag uit die wet van God” (1 Korintiërs 15:56).  
 

Paulus praat hier nie oor “die wet as God se absolute voorwaarde vir die regverdiging” nie, maar oor “die wet as “God 

se absolute voorwaarde vir die heiliging”. Hy praat oor God se morele wet (die Tien Gebooie) wat aan mense openbaar 

wat reg en verkeerd in God se oë is en aan God se volk toon hoe hulle moet lewe as God se verloste (geregverdigde) 

volk. Paulus sê dat sonder die morele wet (die Tien Gebooie) die sonde in die sondige natuur van die mens onaktief 

(d.w.s. “dood”) bly. So lank ’n mens geen ag slaan op die morele wet nie, bly die sonde in die sondige natuur van die 

mens sluimerend onaktief.  
 

Maar as die mens ag gee op die morele wet, dan word die sonde wat in die sondige natuur van die mens sluimer, 

geaktiveer (dit kom tot lewe)! Hoe meer ’n mens probeer om die morele wet te hou, des te meer: 

• prikkel die morele wet die sondige begeertes in sy sondige natuur om vrug vir die dood te dra (Romeine 7:5) 

• bring die morele wet allerlei sondige begeertes in die liggaam teweeg (Romeine 7:8) 

• maak die morele wet ’n mens tot ’n gevangene van “die wet van die sonde” in sy liggaam (ANV: wat in sy doen en 

late aan die werk is)(Romeine 7:23) 

• laat die morele wet ’n mens besef hoe verdorwe sy menslike natuur in werklikheid is (Romeine 7:23-24). 

• As die mens “sterf” (Romeine 7:9b), dit wil sê doodgaan, kom daar ’n einde aan sy gewaande toestand van 

goedheid, eiegeregtigheid en selfgenoegsaamheid. Dan sterf sy valse gevoelens van veiligheid (sekuriteit) en dan 

kom hy in ’n toestand van ellende en word hy bedreig met die ewige verdoemenis.  
 

In plaas van ’n instrument vir “die lewe” te wees, het die morele wet (die Tien Gebooie) ’n instrument van “die dood” 

geword. Die morele wet maak alle eiegeregtigheid, valse sekerheid en gewaande goedheid in die mens dood (Romeine 

7:9). Die morele wet maak dat mense begin besef dat hulle deur hul eie ongeregtighede en sonde geestelik dood is 

(Efesiërs 2:1).  
 

Die nadruk in Romeine 7:8 lê op die persoonlike ervaring van hul sondige en verdorwe menselike natuur.  
 

 

7:7-13 

Vraag 3. Welke fase van is persoonlike ervaring word in hierdie Bybelgedeelte afgeskilder?  

Gaan dit hier oor die ervaring van ’n onwedergebore mens of ’n wedergebore mens?  
 

Aantekeninge. Dit is mees waarskynlik dat hierdie Bybelgedeelte die persoonlike ervaring van Paulus vóór, tydens en 

kort na sy bekering beskryf.  
 

Toe Paulus nog ’n onwedergebore Fariseër was (Handelinge 26:5), was hy selfvoldaan en het hy omself beskou as ’n 

baie religieuse en volkome “regverdige” mens wat, uiterlik gesien, hom aan die geskrewe wet van Moses gehou het 

(Filippense 3:6). Vir ’n lang periode in sy lewe het hy hom intellektueel besig gehou met die geskrewe wet in die Bybel 

en het hy probeer om  hom as Fariseeër te hou aan die 613 toegevoegde tradisionele wette en verklarings van die wet 

van Moses. Maar die morele wet van God (die Tien Gebooie) wat 100% geregtigheid en 100% heiligheid eis, het 

gladnie in is lewe gefunksioneer nie. Hy “het sonder die (morele) wet” (Romeine 7:9) in die religieuse eiegeregtigheid 

en geestelike hoogmoed van ’n Fariseeër geleef.  
 

Paulus sê, “Sonder die wet is die sonde dood (onaktief)” in sy menslike natuur (Romeine 7:8). Paulus sê nie wanneer hy 

presies die morele wet van God ernstig begin opneem het nie, of wanneer in sy lewe hy gerealiseer het wat “sonde en 

begeerte” was nie (Romeine 7:7) en wanneer die morele wet die inwonende sonde in sy menslike natuur tot lewe 

geaktiveer het en allerlei sondige begeertes teweeg gebring het nie (Romeine 7:8). Dit het waarskynlik begin vóór sy 

bekering toe hy nog nie wedergebore was nie.  
 

Die ervaring dat “die sonde weer lewend geword het en hy gesterf het” (Romeine 7:9), moet mees waarskynlik 

geassosieer word met sy dramatiese bekering op die pad na Damaskus, of sy ontmoeting met Ananias in Damaskus, of 

met die gebeurtenisse tydens die drie jare in Arabië (Handelinge hoofstukke 9, 22, 26; Galasiërs 1:13-18). Dit was toe 

dat hierdie voormalige vervolger en verwoester van die Christelike Gemeente tyd gehad het om na te dink oor wie hy 

eintlik vóór sy bekering was, na te dink oor die getuienisse van vervolgde Christene wat hy gehelp het om te vermoor 

en te luister na die onderwysing van die Christene in sy vroeë christelike lewe. Toe het hy die geleentheid gehad om na 

te dink oor die woorde van Jesus Christus aan hom op die weg na Damaskus: ”Ek is Jesus van Nasaret.... Dit is vir My 

wat jy vervolg” (Handelinge 22:8) en te mediteer oor die gedeeltes in die Wet en die Profete wat die weg van verlossing 

saamvat (Genesis 15:6; Psalm 32:1-11; Jesaja 52:13 – 53:12; Habakuk 2:4).  
 

Toe hy ontwaak uit sy geestelike ongevoeligheid het hy pynlik bewus geword van sy eie verdorwe menslike natuur en 

het hy “geestelik gesterf”. Dit wil sê, daar het ’n einde gekom aan sy geestelike hoogmoed en gewaande eiegeregtigheid 
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(Romeine 7:9b). Toe het hy begin besef dat die morele wet van God, wat bedoel was om God se volk te leer hoe hulle 

as God se verloste kinders moet “lewe”, “die dood” gebring het aan religieuse mense soos hy, wat probeer het om 

geregverdig te word deur die onderhouding van die wet. Deur te probeer om die wet te hou, het hy begin besef dat hy 

die wet nie kon hou nie en die wet ook nie gehou het nie, maar dat sy menslike natuur (ook nou as ’n Christen) volkome 

verdorwe is en dat hy vóór sy bekering geestelik “dood” was (sien Romeine 3:10-20; Efesiërs 2:1-4).  
 

Die morele wet het hom nie mislei nie, omdat die morele wet “heilig, goed en regverdig” is (Romeine 7:12). Dit was sy 

eie sondige natuur wat hom bedrieg het om te glo dat hy deur die hou van die wet (onder andere soos uitgelê deur die 

613 tradisionele wette van die Fariseërs) geregverdig kon word. Sy sondige natuur het die kennis van God se morele 

wet om allerlei verbode dinge te doen misbruik. Die kennis van die morele wet het hom laat besef hoe volkome 

verdorwe hy was, hoe ver hy God se doel vir sy lewe gemis het en hoe baie hy ’n Verlosser nodig gehad het! Die kennis 

van die morele wet het sy eiegeregtigheid, selfvoldaanheid en gewaande sekerheid dat hy “’n regverdige Fariseeër” 

was, gedood (Romeine 7:10-11,13).  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 

Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 

CHRISTENE? 

Deel en skryf neer. Kom ons hou ’n dinkskrum en stel ’n kort lys saam van moontlike toepassings uit Romeine 7:11-13.  

Oorweeg. WATTER MOONTLIKE TOEPASSING WIL GOD HÊ DAT JY PERSOONLIK MOET TOEPAS?  

Skryf neer. As jy ’n persoonlike toepassing maak, skryf dit dan neer in jou Bybelstudienotaboek. Het jy die 

vrymoedigheid om hierdie persoonlike toepassing met andere te deel of nie?  

(Let wel dat hoewel ’n waarheid dieselfde bly, daar ’n hele aantal verskillende toepassings van hierdie waarheid 

moontlik is. Hier volg ’n lys van moontlike toepassings.) 
 

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Romeine 7:1-13.  
 

7:1-4. Niemand kan tegelyk aan die wet en aan Jesus Christus verbonde wees nie! Niemand kan probeer om deur die 

werke van die wet geregverdig te word en tegelyk uit God se genade deur die geloof in Jesus Christus 

geregverdig te word nie! Jy moet eers vir die wet “sterwe” voordat jy vir Jesus Christus kan “lewe”! Jy moet 

eers ophou om te probeer geregverdig te word deur die werke van die wet voordat jy ooit deur geloof in Jesus 

Christus geregverdig kan word. 

7:6. Alleen wanneer jy “reeds gesterf het” vir die wet, is  jy vry om “te lewe” vir Christus en op die nuwe manier 

van die Heilige Gees te dien.  

7:7. Dink na oor elk van die morele gebooie (die Tien Gebooie) in Eksodus 20:1-17 en Matteus 5:21-48 en begin 

besef dat jy persoonlik elkeen van hierdie gebooie een of ander tyd  oortree het. Begin oor “die sonde” nadink 

soos God dit doen: ook jy “mis God se doel vir jou lewe”.  

7:8. Besef dat jou sondige natuur ’n magiese tiran is. Jou sondige natuur sal jou kennis van die morele wet misbruik 

om allerlei sondige begeertes in jou tot lewe te wek (te aktiveer).  

7:9-11. Bring onder woorde hoe die morele wet (die Tien Gebooie) jou eiegeregtigheid en valse gevoel van sekerheid 

en veiligheid vóór jou bekering “doodgemaak het” (beëindig het).  

7:12. Formuleer jou geloof hoekom jy glo dat die morele wet van God (die Tien Gebooie) heilig, regverdig en goed 

is.  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 7:1-13.  
 

Ek wil meer realisties word oor my sondige natuur. Ek is heeltemal nie so goed as ek dink nie. Ek besef dat ek verbode 

begeertes koester soos verbode seksuele verlangens, dwase verlangens, wêreldse verlangens en moreel verdorwe 

verlangens. Netsoos Eva verlang ek soms na dinge wat God verbied het. Ek erken dat verbode sondige begeertes ook in 

my sondige menslike natuur woon. Ek besef dat my menslike natuur verdorwe is en ek het ’n sterk verlange het om 

steeds meer en meer bevry te word van die gesag, die mag en die heerskappy van my sondige menslike natuur.  
 

Ik wil meer gebruik maak van God se morele wet (die Tien Gebooie) in my prediking en onderwys. Tydens elke 

erediens wil ek minstens één van die Tien Gebooie lees en dit kortliks duidelik uitlê. Alleen wanneer Christene meer ag 

gee op die morele wet, sal hulle gaan besef hoe verdorwe hul menslike natuur wel is en verlang om bevry te word van 

die oorheersing van hul sondige natuur.  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

MAAK BEURTE EN BID TOT GOD OOR ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JOU AANGESPREEK HET in 

Romeine 7:1-13.  

(Reageer in jou gebed op iets wat jy gedurende die Bybelstudie geleer het. Oefen jouself om kort te bid, bv. deur net één 

of twee sinne te bid. Elkeen in die groep sal oor verskillende dinge bid.) 
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5 GEBED (8 minute)                                     [VOORBIDDING] 

BID VIR ANDERE 

 

As daar tyd is gaan voort met bid in groepies van twee of drie persone. Bid vir mekaar en vir die mense in die wêreld  

(Romeine 15:30; Kolossense 4:12).  

 

6 VOORBEREIDING (2 minute)                  [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 

 Deel die voorbereiding vir die volgende byeenkoms uit op ’n stukkie papier of laat die groeplede dit afskryf. 

1. Toewyding. Wy jou daaraan toe om steeds dissipels te maak, die gemeente van Jesus Christus op te bou en die  

    Koningskap van Jesus Christus te verkondig.  

2. Verkondig, onderrig of bestudeer die Bybelstudie uit Romeine 7:1-13 saam met ’n persoon of ’n klein groepie  

    mense.  

3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Psalm 115, 119:1-88,  

    119:89-176 en 139. Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort  

    aantekeninge.  

4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (3) God is soewerein: Efesiërs 1:11-12.  

    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  

5. Onderrig. Berei die gelykenis van “die bruidiegom, die gelapte klere en die wynsakke” in Matteus 9:14-17 tuis  

    voor. Maak gebruik van die ses riglyne vir die uitleg van gelykenisse.  

6. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 

7. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  

    opdrag in.  

 


